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Til Irans bahá’íer 
 

Papua Ny-Guinea omfatter en øygruppe i Stillehavets vidstrakte havområder, 
langt, langt borte fra troens vugge.  Vi har nylig erfart at deres ofre i den grad har 
inspirert de troende i dette pulserende bahá’í-samfunnet i dets svært energiske respons 
på Femårsplanens påtrengende behov at en gruppe derfra arbeider for å lage et TV-
program for å gjøre sine landsmenn klar over den lidelse som deres dypt avholdte 
trosfeller i Iran utholder på grunn av sin tilslutning til Saken. Denne usedvanlige 
regionen, Australasia – der fire mashriqu’l-adhkárer om ikke lenge vil skinne som 
fyrtårn for den guddommelige ledelses lys og som vitnesbyrd om befolkningens 
strålende reaksjon på Bahá’u’lláhs appell om enhet og fred – er på så mange måter 
legemliggjørelsen av Abhá-skjønnhetens ettertrykkelige løfte om Saken: “Skulle de 
forsøke å skjule dets lys på fastlandet, vil det ganske visst komme til syne midt ute på 
havet, oppløfte sin røst og forkynne: «Jeg er verdens livgiver!»” 

 
Riktignok finnes det noen som ønsker å skjule dette lyset – tilmed å slokke det – 

i det land der det først ble tent, og som ikke viker tilbake for noe i så henseende. I 
løpet av de siste månedene har det vært en tydelig økning i bakvaskelser og løgner, 
feilinformasjon og usannheter om Saken.  Hvor fullstendig forgjeves deres 
anstrengelser er! For bruken av energi og pengemidler på systematiske kampanjer for 
å spre løgner om deres tro, har, som dere vet, ført til et oppsving i interessen for å 
studere bahá’í-læren og dens historie. 

 
Tenk et øyeblikk på grunnen til økningen i denne interessen.  Det er selvfølgelig 

et velkjent faktum at når man forsøker å finne sannheten om en sak, så kan man ikke 
begrense seg til å studere det som hevdes av dem som rakker ned på den; for å få en 
uhildet bedømmelse må man undersøke den opprinnelige kilden. Tenk på hvilke 
løgner og bakvaskelser som gjennom 1400 år er blitt spredt av islams fiender. Skal 
sannheten om profeten Muhammeds tro bedømmes ut fra hans fienders innvendinger 
eller ved å fordype seg i og grunne over det osean av hellige ord som Gud åpenbarte 
for ham? 

 
I deres land er sannheten beklageligvis blitt et føyelig leketøy i hendene på dem 

som er beruset av verdslig makt.  Å lyve er i offisielle kretser blitt så institusjonalisert 
at myndighetenes uttalelser i økende grad savner enhver troverdighet.  Dette står i 
skarp kontrast til hvordan deres landsmenn stadig klarere er i stand til å se og forstå 
deres holdning.  For å hegne om sannheten og ikke komme med en enkel usannhet om 
deres tro som ville åpne enhver sosial og økonomisk mulighet for dere, forblir dere 
hederlige og avviser å fornekte eller skjule deres tro.  Blant deres medborgere og på 
den internasjonale arena har denne forpliktelsen på sannferdighet vunnet dere en høy 
stilling og umåtelig mye ros. Det er derfor ikke til å undres over at noen av dem som 
angriper troen i det virtuelle rom, nå foregir å tale med bahá’íenes stemme.  Siden 
disse ulykksalige motstanderne vet at deres erklærte fienders ord er blottet for enhver 
troverdighet, forsøker de å så splid i deres midte ved å bemektige seg deres stemme 
for å benytte dens moralske autoritet, vunnet ved deres ærlighet, til å undergrave deres 



enhet. Dette forsøket er så gjennomsiktig at ingen tar det alvorlig, men det er et tegn 
på desperasjonen og avmaktsfølelsen hos dem som motarbeider dere. 

 
Samme bedragerske holdning kommer til syne i måten bahá’í-ungdom nektes 

høyere utdannelse på.  Hvert år brukes et nytt knep i bedragersk hensikt; dette året var 
ikke noe unntak.   Med flid fortsetter bahá’í-ungdommen i Iran likevel, enhver 
hindring til tross, å etterstrebe rettferdighet og søke kunnskap, og det har igjen vunnet 
beundring hos verdens folk og deres regjeringer. Om det nå gjelder besluttsomheten 
og den faste holdningen hos den unge studenten som etter bestått opptaksprøve 
forlanger bevis på hvorfor hun nektes retten til høyere utdannelse; om det nå dreier 
seg om et barns hjertegripende linjer skrevet til søsterens forsvar overfor åpenbar 
urettferdighet; om det nå er tale om den fryktløse dristigheten og besluttsomheten 
utvist av den bekymrede far som reiser hundrevis av mil for å legge sannheten frem 
for dem som innehar maktposisjoner; eller om det gjelder uttrykkene for støtte og 
solidaritet fra deres landsmenns side – i alle deres utallige andre ubemerkede 
handlinger preget av troskap og standhaftighet, så vel som i edle og modige 
handlinger fra den iranske befolknings side, skrives det en instruktiv beretning i 
gjerninger. 

 
Men deres handlinger er ikke begrenset til anstrengelser for å få rettferdighet.  

Deres uavbrutte søken etter kunnskap er kanskje ett av de mest fremragende 
eksempler på konstruktiv motstandskraft i moderne tid. Deres beundringsverdige 
streben etter å tilegne dere kunnskap – for dens egen skyld og av hensyn til de evner i 
menneskesinnet som den skjerper, og de evner til tjeneste som den utvikler – står i 
skarp kontrast til en verden der utdannelse ikke er upåvirket av krefter som fremmer 
en materialistisk oppfatning av menneskets liv, og der universitetsgrader for noen er 
gjort til en handelsvare. Men det som er desto mer bemerkelsesverdig, er at denne 
holdningen, denne forståelsen, denne verdien dere med rette tilskriver 
kunnskapstilegnelse, ikke er begrenset til en bestemt liten gruppe i deres samfunn.  
Kravet om utdannelse er et sentralt anliggende for både ung og gammel hos dere – 
helt opplagt for studentene, men også for dem som risikerer alt for å undervise og 
formidle kunnskap, for dem som organiserer undervisningstiltak, for de foreldre som 
offervillig sikrer at deres barn er i stand til å fortsette utdannelsen, for dem som 
gavmildt tilbyr gjestfrihet, for dem som ber for denne innsatsen og ønsker den vel, og 
for utallige andre som på legio andre måter gjør denne felleshandlingen mulig. Dette 
besluttsomme sinnelag og disse uselviske gjerninger fortjener den høyeste ros.  

 
Tenk over de destruktive krefter som er virksomme og forrykker likevekten 

over hele kloden, herunder også situasjonen som råder i deres eget land. Makt blir 
grepet og utøvet på en måte som forvrenger eller fordunkler sannheten for å tjene 
særinteressene for de få på bekostning av de mange. I religionens navn slippes 
fanatismen løs, slik at den fordreier folks oppførsel og fremmer sosial strid på en måte 
som står i grell kontrast til de åndelige egenskaper og det sosiale velbefinnende som 
Guds budbærere ofret seg for å fostre. Materialisme sløver menneskets ånd, og fuglen 
som skulle sveve i himlene, fanges av den i nytelsessykens og dyriske tilbøyeligheters 
dynn. Alt mens folk stadig rammes av disse kreftene, lengter de etter sannhet og det 
som er rett, og de blir drevet til å finne en vei ut av denne hengemyren. Dere er 
inspirert av Bahá’u’lláhs lære og står således imot slike negative krefter, dere gir et 
gjensvar på denne søken etter sannhet, og sammen med andre likesinnede støtter dere 
prosessen med å bygge en rettferdig og fredelig verden. Lovet være Gud at dere er 



beskjeftiget med å sette deres elskedes formaninger ut i livet.  Hold derfor tillitsfullt 
frem som dere stevner på deres vei. Når dere utfordres av egennyttig makt: streb etter 
å tilegne dere kunnskap; i møte med fanatisme: bygg enhet, og bekjemp fordommer 
av alle slag; som svar på fiendskap og hat: tilby kjærlighet, og vis barmhjertighet og 
medlidenhet; heller enn å gi etter for forbruksideologien: lev et uselvisk liv i tjeneste, 
og bruk deres ressurser for å gjøre verden bedre. Plei vennskapelig omgang og 
samarbeid med alle som streber etter å nå disse edle mål. 

 
Denne bønnen av Mesteren gir en god beskrivelse av deres stilling og uttrykker 

følelsene vi har i hjertet: 
 

O guddommelige forsyn! Denne forsamling består av dine venner som 
drages mot din skjønnhet og settes i brann av din kjærlighets ild.  Gjør disse 
sjeler til himmelske engler, gi dem nytt liv ved din Hellige Ånds pust, betenk 
dem med veltalende tunger og besluttsomme hjerter, gi dem himmelsk kraft og 
medlidende følelser, gjør dem til forkynnere av menneskehetens enhet og 
opphav til kjærlighet og samhold i menneskeslektens verden,  så den uvitende 
fordoms farlige mørke kan vike ved lyset fra sannhetens sol, så denne traurige 
verden kan bli opplyst, så dette materiens rike kan ta opp i seg strålene fra 
åndens verden, så disse ulike farger kan smelte sammen til én farge og 
lovsangen kan heve seg til din hellighets rike. 

 
Sannelig, du er den altformående og den allmektige! 

 
 
Det Universelle Rettferdighetens Hus [sign.] 
   


